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MR/OC = IKC raad
Zomerfeest
Schoolreis gr.5/6
Rapport mee
Contactweek
Schoolreis gr.1/2
Contactweek
OV/Schoolreis gr. 4
Musical gr. 8
Schoolreis gr.3
Laatste schooldag (12.00 u vrij)/
BSO geopend vanaf 12.00 uur.
Volg ons op Facebook!
IKC de Westerburcht

Zomerfeest
Op 22 juni 2022 van 16.00 tot 19.00 uur is
iedereen welkom op het zomerfeest.
Tijdens het zomerfeest worden artikelen verkocht
die door de kinderen zelf zijn gemaakt.
Hiermee hoopt de leerlingenraad dat de aanschaf
van de gewenste schommel weer een stapje
dichterbij komt.
Uiteraard kunt u ook genieten van een hapje en
een drankje en het wordt reuze gezellig!

“Stevig staan, kleurrijk
denken!”

17 juni 2022
Gevonden voorwerpen
Er zijn weer veel gevonden voorwerpen af te
halen bij de hoofdingang. De spullen die er op 24
juni nog liggen gaan naar het goede doel.
Oproepje van de OV
Om het zomerfeest compleet te maken zijn wij
nog op zoek naar slingers en andere vrolijke
versiersels voor de aankleding van ons
schoolplein. Ook zijn we nog op zoek naar
tafels/kraampjes voor op de braderie. Mocht u
nog iets hebben liggen wat ons kan helpen, dan
horen we dat graag.
U kunt mailen naar nathalie.ophof@gmail.com of
marijke_beenen@hotmail.com.
Als u het leuk vindt om vanaf 14.00 uur op 22
juni te helpen met het versieren van het plein,
dan wordt uw hulp erg gewaardeerd!
Oproep cateringgroep
De cateringgroep is dringend op zoek naar
ouders die willen helpen tijdens het zomerfeest
op 22 juni. Het gaat hierbij om voorbereidingen
en de catering op de dag zelf. Indien u wilt
helpen, kunt u contact opnemen via 0615585268.
Schooljaar 2022-2023
De formatiepuzzel voor 2022-2023 is bijna
gelegd. We hebben nog één vacature in te vullen.
U ontvangt het totale overzicht bij dit Infobulletin
in een aparte bijlage.
Schoolreizen
De eerste schoolreisjes zijn inmiddels achter de
rug. Het was weer een groot succes! We hopen
van harte dat we de totale kosten van alle
schoolreizen kunnen betalen. Denkt u a.u.b. nog
even aan het betalen van de vrijwillige
schoolreisbijdrage?
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Verhuisdozen
Op dinsdag 12 juli zullen we intern een aantal
groepen verhuizen. Als u nog verhuisdozen heeft
die wij mogen gebruiken, dan ontvangen we die
graag. U mag ze aan één van de IKC
medewerkers geven. Alvast bedankt!
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GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN, GROEPEN
KDV
De kinderen zijn afgelopen week bezig geweest
met tellen en de fijne motoriek.

Schoolfruit 2022-2023
We zijn ingeloot en mogen weer meedoen aan
het Schoolfruitproject! In de week van 5
september ontvangen we de eerste levering en
dan kunnen we weer 20 weken genieten van de
verschillende groente en fruitsoorten.
Schoolfruit
Volgende week mag de fruitmand op de tafel in
de grote hal worden gevuld door:
20 t/m 24 juni: groep 4b
27 juni t/m 1 juli: groep 5/6a
4 t/m 8 juli: groep 5/6b
11 t/m 15 juli: 5/6c

Ook de zintuigen mochten aan de slag.

Met de groepen die niet aan de beurt zijn
geweest starten we na de zomervakantie!

IKC ACTIVITEITEN, IKC ACTIVITEITEN

Groep 3 en groepen 4
De groepen 3 en 4 hebben naar een voorstelling
gekeken van Veilig Verkeer Nederland. Het ging
over de verkeersregel op een rotonde en wat een
haaientand betekent: Wijst de punt naar jou,
geef dan voorrang heel erg gauw.

Units/thema’s
De komende periode (na de meivakantie) wordt
gewerkt aan de volgende units/thema’s:
- Groep 1/2 “Vakantie”
- Groep 3/4 “We zijn wat we eten”
- Groep 5/6 “Ontdekkingsreizigers en
avonturiers”
- Groep 7/8 “De vakantieshow”
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Groepen 5/6
Slootjesdagen
Tijdens de IVN slootjesdagen ging groep 5/6b
waterdiertjes bekijken. Er werden ontzettend veel
verschillende diertjes gevangen en zelfs een
visje .

Groep 7a
Groep 7a timmert aan de weg voor het
Zomerfeest!
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Groep 7b
Groep 7b heeft een bezoek gebracht aan het
Techlab in Eelde. Daar hebben ze huisjes
gemaakt met een laser en verf gemaakt met
paprikapoeder peper, kurkuma en kruidnagel.
Het was een leerzame en vooral geurige activiteit
😄

De techniekruimte wordt steeds vaker gebruikt.
Afgelopen week is het Koetshuis hier aan de slag
geweest.

Ook wordt er hard gehamerd aan de knutsel voor
het zomerfeest. Tot dusver is er nog geen blauwe
duim te bekennen 👍

UITSPRAKEN

De kinderen zien in een filmpje een baby bij de
ooievaar. Zegt één van de kinderen: ‘Dat is niet
waar!’ Een ander kind reageert daarop: 'Dat was
vroeger zo, nu is het in mama haar buik.’
BSO
Schatkamer heeft afgelopen donderdag
waterspelletjes gedaan. Het weer leende zich hier
goed voor.

ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN, ACTIVITEITEN

Jongerenwerk

Blijf op de hoogte van het buurt- en
jongerenwerk van Neie Naober. Meld je aan voor
de nieuwsbrief via deze link:
aanmelden nieuwsbrief Neie Naober.
Robin Geertsma is de jongerenwerker van
Eelde/Paterswolde en Eelderwolde
Mobiel: 06 86 87 97 60
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Sport en cultuurpret
Het nieuwe aanbod voor de periode van 9 mei
t/m 15 juli is te vinden op
www.tynaarlo.nl/sportpret
Contactgegevens Sport Tynaarlo Telefoon: 0592
266 662 E-mailadres: sportpret@tynaarlo.nl
Kinderfestival Haren
Op zaterdag 3 september wordt van 12.00 tot
19.00 uur het Kinderfestival Haren gehouden.
Het is een festival voor en door kinderen in de
leeftijd van 3 t/m 12 jaar. Tijdens het festival
kunnen kinderen naar diverse
theatervoorstellingen en optredens kijken en zijn
er verschillende workshops in de categorieën:
Natuur & Techniek, Kunst & Cultuur, Muziek &
Theater en Sport & Bewegen.
Meer informatie:
http://www.kinderfestivalharen.nl/
Stichting de Boskamer / Kinderfestival Haren

kinderfestivalharen@gmail.com
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